Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości
Korporacyjnej
obowiązuje od 15 stycznia 2019 r.

Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej.
Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności roszczenia.

I.

PROWADZENIE I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH
1.

Podstawowe opłaty

LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Prowadzenie każdego rachunku (opłata miesięczna)

2.

Usługa autozasilenia do rachunku płacowego (opłata miesięczna)

50 PLN

3.

Opłata za otwarcie każdego rachunku dla nierezydenta

400 PLN

4.

Opłata za prowadzenie pierwszego rachunku dla nierezydenta

300 PLN

5.

Opłata za prowadzenie kolejnego rachunku dla nierezydenta

150 PLN

6.

Opłata za zamknięcie (na wniosek Klienta) każdego rachunku

50 PLN

2.

Stawka opłaty / prowizji
dowolny w PLN lub w walucie obcej

100 PLN

Rachunki powiernicze, escrow, mieszkaniowe rachunki powiernicze

LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Prowadzenie rachunku powierniczego, escrow

Według umowy

2.

Prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego

Według umowy

3.

Przyjęcie przez Bank do wiadomości cesji praw Indywidualnego Rachunku Nabywcy na bank kredytujący Nabywcę
i wystawienie stosownego oświadczenia

3.

Stawka opłaty / prowizji

150 PLN

Usługi zarządzania saldami

LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Rachunek skoncentrowany - opłata za uruchomienie/modyfikację usługi

Według umowy

2.

Koncentracja środków - opłata za uruchomienie/modyfikację usługi

Według umowy

3.

Zlecenie saldo - opłata za uruchomienie/modyfikację usługi

Według umowy

4.

Opłata miesięczna pobierana od każdego rachunku objętego ww. usługami (miesięcznie)

4.
LP.

Stawka opłaty / prowizji

50 PLN

Wyciągi

Tytuł opłaty / prowizji

Stawka opłaty / prowizji

Częstotliwość sporządzania i dostarczania wyciągu

1 raz w miesiącu
(opłata miesięczna)

1 raz w tygodniu
(opłata miesięczna )

codziennie
(opłata miesięczna)

1.

Sporządzenie i dostarczenie wyciągu zbiorczego/pojedynczego
(odbiór w oddziale Banku lub dostarczenie drogą pocztową)

100 PLN*

200 PLN

300 PLN

2.

Sporządzenie i dostarczenie wyciągu zbiorczego/pojedynczego
w formie elektronicznej na adres e-mail

bez opłaty

75 PLN

200 PLN

*Prowizja pobierana jest w sytuacji, gdy Klient posiada dostęp do systemu BiznesPl@net

II. PRZELEWY
1.
LP.

Przelew krajowy

Tytuł opłaty / prowizji

Stawka opłaty / prowizji

Rodzaj przelewu

w oddziale
Banku

BiznesPl@net

Connexis

MultiCash

Remote
Payment
Initiation
(MT101)
2,5 PLN

1.

Przelew krajowy z rachunku w PLN

50 PLN

2.

Przelew w PLN na rachunek własny w Banku (z wyłączeniem
Rachunków przejętych)

50 PLN

bez opłat

3.

Przelew wewnątrzbankowy w PLN (na rachunek innego klienta w
Banku z wyłączeniem Rachunków przjętych)

50 PLN

2,5 PLN

4.

Przelew krajowy w PLN z rachunku walutowego

50 PLN

5.

Przelew w PLN z rachunku bieżącego na rachunek progresywny

bez opłaty

n.d.

6.

Przelew w PLN z rachunku progresywnego na rachunek bieżący

15 PLN

n.d.

7.

SORBNET <1 mln PLN

8.

SORBNET ≥ 1mln PLN

9.

Przelew natychmiastowy

10.

Ustanowienie zlecenia stałego

11.

Realizacja pojedynczego zlecenia stałego

2,5 PLN

3 PLN

2,5 PLN

40 PLN
50 PLN
n.d.

15 PLN
10 PLN

n.d.

bez opłaty

n.d.
3 PLN
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2.
LP.

Przelew zagraniczny w walutach obcych i PLN oraz przelew krajowy w walutach obcych

Tytuł opłaty / prowizji

Stawka opłaty / prowizji
w oddziale
Banku

Rodzaj przelewu

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Przelew zagraniczny ze standardową datą waluty w PLN lub w
walucie obcej, albo przelew w walucie obcej na rachunek w innym
polskim banku (prowizja pobierana w przypadku zastosowania
opcji kosztowej SHA lub OUR)
Przyśpieszony przelew zagraniczny z rachunków bankowych
każdego rodzaju w PLN lub w walucie obcej, albo przelew w
walucie obcej na rachunek w innym polskim banku
(prowizja pobierana w przypadku zastosowania opcji kosztowej
SHA lub OUR)
Przelew SEPA
Przelew ze standardową datą waluty wykonany z rachunków
bankowych każdego rodzaju w przypadku, gdy koszty Banku i
koszty banków pośredniczących pokrywa odbiorca – opcja
kosztowa BEN (wartość prowizji pomniejsza kwotę przelewu –
opcja niedozwolona dla przelewów EOG)
Przelew przyspieszony wykonany z rachunków bankowych
każdego rodzaju w przypadku, gdy koszty Banku i koszty banków
pośredniczących pokrywa odbiorca – opcja kosztowa BEN
(wartość prowizji pomniejsza kwotę przelewu – opcja
niedozwolona dla przelewów EOG)
Opłata dodatkowa za przelew wychodzący w przypadku, gdy
koszty banków pośredniczących pokrywa zleceniodawca – opcja
kosztowa OUR (prowizja płatna przez zleceniodawcę)
Przelew w walucie na rachunek własny w Banku (z wyłączeniem
Rachunków Przejętych)
Przelew wewnątrzbankowy (na rachunek innego klienta w Banku z
wyłączeniem Rachunków Przejętych)
Opłata za dodatkowe czynności związane z obsługą zleceń –
niespełniających standardu STP (patrz Regulamin rachunków)
Prowizję pobiera się bez zwolnień
Wykonanie dyspozycji z tytułu usługi aktywnej Remote Payment
Initiation

3.
LP.
1.
2.

BiznesPl@net

Connexis

Remote
Payment
Initiation
(MT101)

MultiCash

0,4% kwoty
min. 100 PLN
maks. 200 PLN

0,3% kwoty, min. 60 PLN maks. 200 PLN

0,65% kwoty,
min. 120 PLN
maks. 400 PLN

0,55% kwoty, min. 120 PLN maks. 400 PLN

60 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

n.d.

0,35% kwoty, min. 60 PLN, maks. 200 PLN

0,55% kwoty, min. 120 PLN, maks. 400 PLN

0,15% kwoty, min. 50 PLN, maks. 400 PLN
50 PLN

bez opłat

50 PLN

2,5 PLN
100 PLN
n.d.

5 PLN

Realizacja przelewu otrzymanego z zagranicy

Tytuł opłaty / prowizji

Stawka opłaty / prowizji

Realizacja przelewu z zagranicy lub przelewu w walucie z banku krajowego, na rachunek klienta prowadzony
w Banku – opcja kosztowa SHA, BEN (prowizja obciąża rachunek Klienta prowadzony przez Bank)
Realizacja przelewu z zagranicy lub przelewu w walucie z banku krajowego, na rachunek klienta prowadzony
w Banku – opcja kosztowa OUR (prowizję pokrywa bank zlecający/zleceniodawca)

20 PLN
25 PLN

III. POLECENIE ZAPŁATY
LP.

Tytuł opłaty / prowizji

Opłaty pobierane od odbiorcy
1.

Stawka opłaty / prowizji
Biznes Pl@net

Multicash

3.

Uruchomienie polecenia zapłaty w złotych
Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty w złotych w ciężar rachunku płatnika prowadzonego przez inny
bank
Realizacja polecenia zapłaty w złotych w ciężar rachunku płatnika prowadzonego przez Bank

4.

Ponowienie pojedynczego polecenia zapłaty w ciężar rachunku płatnika, prowadzonego przez inny bank

2 PLN

5.

Ponowienie pojedynczego polecenia zapłaty w ciężar rachunku płatnika, prowadzonego przez Bank

1 PLN

6.

Realizacja zapytania odbiorcy o zgodę na obciążanie rachunku płatnika

2 PLN

7.

Realizacja zwrotu środków z tytułu zrealizowanego polecenia zapłaty

3 PLN

8.

Dystrybucja zgody do banku płatnika

5 PLN

2.

500 PLN
2 PLN
2 PLN
n.d.
n.d.

Opłaty pobierane od płatnika
1.

Obciążenie rachunku płatnika kwotą otrzymanego polecenia zapłaty

2 PLN

2.

Odmowa przez Bank wykonania polecenia zapłaty w związku z brakiem środków na rachunku płatnika

3 PLN

3.

Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty przed realizacją, na wniosek płatnika

5 PLN

4.

Zwrot środków z tytułu zrealizowanego polecenia zapłaty, na wniosek płatnika

5 PLN

IV. IDENTYFIKACJA PŁATNOŚCI (MASS COLLECT)
LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Uruchomienie usługi Identyfikacji Płatności

Według umowy

2.

Abonament miesięczny za świadczenie usługi

Według umowy

3.

Przetworzenie przelewu przychodzącego (płatności) na rachunek wirtualny

Według umowy

4.

Zmiana parametrów usługi
Ponowne udostępnienie na wniosek Klienta plików wynikowych (raportów) w systemie bankowości
elektronicznej

Według umowy

5.

Stawka opłaty / prowizji

Według umowy
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V. OPŁATY DODATKOWE
LP.

Tytuł opłaty / prowizji

Stawka opłaty / prowizji

1.

Potwierdzenie realizacji pojedynczego przelewu (w oddziale Banku, faxem lub drogą elektroniczną)

2.

Przesyłka kurierska krajowa na szczególną dyspozycję Klienta

50 PLN

3.

Przesyłka kurierska zagraniczna

300 PLN

4.

Indywidulane ustawienia Cut Of Time

150 PLN

5.

Opłata za utrzymanie wysokiego salda na rachunkach w EUR
*Opłata pobierana w przypadku, gdy średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach w EUR przekroczy
wartość 1 MLN EUR

1/12 bezwzględnej wartości stawki
EURIBOR 1M (z dnia naliczenia opłaty) od
średniomiesięcznego salda na rachunku

6.

Opłata za utrzymanie wysokiego salda na rachunkach w CHF
*Opłata pobierana w przypadku, gdy średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach w CHF przekroczy
wartość 1 MLN CHF

1/12 bezwzględnej wartości stawki LIBOR
CHF 1M (z dnia naliczenia opłaty) od
średniomiesięcznego salda na rachunku

20 PLN

Rodzaj przelewu

Przelewy krajowe w
PLN

Przelewy
zagraniczne w
walutach obcych lub
PLN oraz przelewy
krajowe w walucie
obcej

10 PLN

100 PLN

1.

Korekta danych lub anulowanie (odwołanie) przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy (jeżeli jest to
możliwe) po jego otrzymaniu przez Bank a przed wysłaniem komunikatu płatniczego do systemów
rozliczeniowych

2.

Korekta danych przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy po wysłaniu komunikatu płatniczego do
systemów rozliczeniowych

50 PLN nie więcej
niż 50% kwoty
przelewu

200 PLN + koszty
rzeczywiste banku
trzeciego, o ile
wystąpią

3.

Anulowanie (odwołanie) przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy po wysłaniu komunikatu
płatniczego do systemów rozliczeniowych
Prowizji nie pobiera się, gdy przelew zlecony był w walucie państw członkowskich Unii Europejskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym w obrocie z tymi państwami, w przypadku podania przez zleceniodawcę
nieprawidłowego numeru rachunku bankowego, jeśli Bank w tej sytuacji nie odzyskał kwoty przelewu

50 PLN, nie więcej
niż 50% kwoty
przelewu

200 PLN +
rzeczywiste koszty
banku trzeciego, o
ile wystąpią

4.

Zwrot uprzednio zrealizowanego przelewu wychodzącego do banku odbiorcy z powodów niezależnych od
Banku (np. nieprawidłowy numer rachunku, przelew na rachunek zamknięty, inne powody)

5.

Wyjaśnienie szczegółów płatności wychodzących lub otrzymanych, potwierdzenie uznania rachunku odbiorcy
oraz udzielenie innych wyjaśnień dotyczących płatności na wniosek klienta. Prowizja jest pobierana w sytuacji,
gdy wymagany jest kontakt z bankiem trzecim

200 PLN, + koszty
rzeczywiste banku
trzeciego, o ile
wystąpią
200 PLN, + koszty
rzeczywiste banku
trzeciego, o ile
wystąpią

5 PLN

50 PLN, nie więcej
niż 50% kwoty
przelewu

Prowizja za czynności opisane w punktach od 4 do 8 nie jest pobierana, jeżeli stwierdzono błąd leżący po stronie Banku

VI. KARTY
LP.

Tytuł opłaty / prowizji

Stawka opłaty / prowizji
Debetowe

Obciążeniowe
MasterCard

Rodzaje Kart

1.
2.
3.

Opłata za wydanie karty
Opłata roczna za użytkowanie karty w
pierwszym roku
Opłata roczna za użytkowanie karty w
kolejnych latach

Visa

Business
(PLN)

Business
(EUR)1

Standard / Silver
(PLN)

Executive
(PLN)

Standard
(PLN)

Gold
(PLN)

0 PLN

0 PLN

150 PLN

300 PLN

150 PLN

250 PLN

n.d.

n.d.

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

n.d.

n.d.

150 PLN

300 PLN

150 PLN

250 PLN

150 PLN

250 PLN

4.

Opłata miesięczna za użytkowanie karty

5 PLN

3 EUR

5.

Opłata za przygotowanie karty (opłata
pobierana w przypadku nieodebrania
karty lub odstąpienia od umowy)

n.d.

n.d.

6.

Wypłaty gotówki z bankomatów
znajdujących się w oddziałach Banku

3 PLN

0 EUR

3% kwoty;
min. 7 PLN

3% kwoty;
min. 7 PLN

3% kwoty;
min. 7 PLN

3 % kwoty;
min. 2 EUR

3% kwoty;
min. 7 PLN

3% kwoty;
min. 7 PLN

100 PLN

100 PLN

7.

8.

Wypłata gotówki z pozostałych
bankomatów w kraju i pozostałe za
granicą
Opłata za brak środków na pokrycie
spłaty karty (opłata pobierana jest w
terminie rozliczenia transakcji)

n.d.

n.d.
150 PLN

300 PLN

9.

Transakcje bezgotówkowe

0 PLN

0 EUR

1,5% kwoty

1,5% kwoty

10.

Sprawdzenie salda w bankomatach 2

1 PLN

0,5 EUR

n.d.

n.d.
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11.

12.

Ponowne generowanie kodu PIN

10 PLN

2 EUR

10 PLN

10 PLN

według kosztów
rzeczywistych,
min. 50 PLN

według
kosztów
rzeczywistych,
min. 15 EUR

według kosztów rzeczywistych,
min. 50 PLN

według kosztów
rzeczywistych,
min. 50 PLN

- SMS

0 PLN

0 EUR

0 PLN

0 PLN

- przesyłką pocztową

20 PLN

5 EUR

20 PLN

20 PLN

według kosztów
rzeczywistych,
min. 50 PLN

według
kosztów
rzeczywistych,
min. 15 EUR

według kosztów rzeczywistych,
min. 50 PLN

według kosztów
rzeczywistych,
min. 50 PLN

Dostarczenie karty przez Kuriera 2
Opłata za dostarczenie kodu PIN 2

13.

- przesyłką kurierską na adres wskazany
przez Klienta
Sporządzanie i dostarczenie wyciągu 2
14.

- do pobrania w Biznes Pl@net

n.d.

0 PLN

0 PLN

- przesyłką pocztową

n.d.

25 PLN

25 PLN

15.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą

16.

Wydanie karty zastępczej za granicą 2

17.
18.
19.

2

Wizyta w saloniku lotniskowym
LoungeKey (stawka za pojedynczą wizytę
jednej osoby) 3
Udostępnienie klientowi Smart Data
OnLine
Opłata za korzystanie ze Smart Data
OnLine (miesięczna)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

równowartość
kwoty 100 USD
równowartość
kwoty 180 USD

n.d.
n.d.

100 PLN

n.d.

2 500 PLN

n.d.

200 PLN

n.d.

1) karta w ofercie od 12.09.2016
2) opłata obowiązuje od 12.09.2016 dla nowych Klientów
W przypadku Kart VISA, przy transakcjach bezgotówkowych i gotówkowych dokonanych za granicą, do wartości transakcji doliczana jest prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% wartości transakcji. Prowizja zawarta jest
w kwocie transakcji w PLN podanej na wyciągu, i nie jest ewidencjonowana, jako oddzielna pozycja.
3) opłata będzie pobierana w momencie udostępnienia usługi

VII. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
LP.

Tytuł opłaty / prowizji

Stawka opłaty / prowizji

Usługi Bankowości Elektronicznej

1.

Miesięcznie za użytkowanie

BiznesPl@net

Connexis

MultiCash

Multi Bank
Reporting
(MT940)

Remote
Payment
Initiation
(MT101)

200 PLN

200 PLN
rachunki
w Banku

100 PLN
rachunki
banków
trzecich

300 PLN

200 PLN

200 PLN

50 PLN

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Dodanie nowego użytkownika*, zmiana zakresu uprawnień
użytkownika, zmiana uprawień do rachunku, zmiana
schematów akceptacji dokonywana przez Bank na
podstawie wniosku klienta złożonego w formie papierowej
2.

Uwaga:
- Opłata nie jest pobiera za dodanie Administratora Użytkowników z
jednoczesnym włączeniem schematów akceptacji do Zarządzania Firmą/
Podpisywania Umów.
- Opłata nie jest pobierana, gdy modyfikacja uprawnień realizowana jest
samodzielnie przez Administratora Użytkowników w systemie BiznesPl@net
*opłata będzie pobierana w momencie udostępnienia usługi

0,35 PLN
(za 1 szt.)

n.d.

4.

Wysłanie pakietu startowego/ tokena/ nośnika
kryptograficznego USB/ karty kryptograficznej przesyłką
kurierską

50 PLN

n.d.

5.

Opłata za wydanie pakietu startowego poza oddziałem

50 PLN

n.d.

6.

Wydanie nośnika kryptograficznego USB lub kart
kryptograficznych

100 PLN

n.d.

7.

Wydanie czytnika kart kryptograficznych

100 PLN

n.d.

8.

Wizyta na życzenie klienta

9.

Miesięcznie za utrzymanie

10.

Wizyta serwisowa na życzenie klienta lub wizyta
implementacyjna – wdrożenie systemu

11.

Wydanie tokenu – generator haseł (dwa tokeny bez opłat)

12.

Opłata miesięczna za token

3.

Powiadomienie SMS

400 PLN
n.d.

n.d.
500 PLN

min. 400 PLN
maks. 2.000 PLN
n.d.
10 PLN

60 PLN

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

VIII. Usługa BNP Paribas Connect (Host-to–Host)
LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Miesięcznie za użytkowanie

Stawka opłaty / prowizji
Według umowy
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2.

Opłata implementacyjna za wdrożenie systemu

Według umowy

IX. WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE
1.
LP.
1.

2.

Rachunki w PLN

Tytuł opłaty / prowizji
Wpłaty gotówki na rachunki w PLN w formie otwartej

Wpłaty gotówki na rachunki w PLN w formie zamkniętej

3.

Wypłaty gotówki w oddziale Banku

4.

Wypłata gotówki w formie zamkniętej

5.

Wpłaty w formie otwartej z przewalutowaniem na PLN

6.

Wypłaty z przewalutowaniem - waluty obce

7.

Stawka opłaty / prowizji
rachunki prowadzone przez Bank, z
wyłączeniem Rachunków Przejętych
pozostałe rachunki
rachunki prowadzone przez Bank, z
wyłączeniem Rachunków Przejętych
pozostałe rachunki innych banków
rachunki prowadzone przez Bank, z
wyłączeniem Rachunków Przejętych
pozostałe rachunki innych banków
EUR, USD, GBP oraz CHF
pozostałe waluty (tylko banknoty)
EUR, USD, GBP oraz CHF

pozostałe waluty (tylko banknoty)
Wpłata gotówki w PLN na rachunki bankowe prowadzone przez Bank (z wyłączeniem Rachunków Przejętych) nie będąca
wpłatą własną
Dodatkowa opłata od wpłat w PLN i w walutach obcych w stanie nieuporządkowanym (patrz Regulamin rachunków )

9.

Wystawienie protokołu różnicy kasowej potwierdzającego stwierdzenie takiej różnicy

10.

Opłata za nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej

12.

LP.

n.d.
0,5%, min. 20 PLN
n.d.
1% kwoty
do negocjacji
1% kwoty
do negocjacji
0,5% kwoty, min. 15 PLN
0,5% kwoty, min. 10 PLN
20 PLN

0,4%
0,4%

Rachunki walutowe

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Wpłaty w walucie rachunku w formie otwartej

2.

Wpłaty w walucie rachunku w formie zamkniętej

3.

Wypłaty w walucie rachunku

4.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe w formie otwartej i zamkniętej

5.

0,5%, min. 15 PLN

1% równowartości kwoty

Wpłata dokonana za pośrednictwem wpłatomatu w oddziale Banku (z wyłączeniem oddziałów przejętych przez Bank od
podmiotu pod nr KRS 14540)
Wpłata zamknięta za pośrednictwem placówki Poczty Polskiej

2.

1%, min. 25 PLN

0,5%, min. 20 PLN

8.

11.

0,6%, min. 20 PLN

Wpłaty z przewalutowaniem

Stawka opłaty / prowizji
1%, min. 10 jednostek waluty
rachunku
Banknoty,
EUR, USD, GBP oraz CHF

0,5%, min. 30 PLN
1%, min.10 jednostek waluty
rachunku

pozostałe waluty (o ile obsługa takich
walut wynika z postanowień umowy)
EUR, USD, GBP oraz CHF
pozostałe waluty (tylko banknoty)
EUR, USD, GBP oraz CHF

2%
1% kwoty, min. 10 jednostek
wpłacanej waluty, na który
zaksięgowana jest wpłata
do negocjacji
1% kwoty, min. 10 jednostek
wypłacanej waluty, z którego
zaksięgowana jest wypłata
do negocjacji

6.

Wypłaty z przewalutowaniem w walutach obcych

7.

Dodatkowa opłata od wpłat w PLN i w walutach obcych w stanie nieuporządkowanym

0,5% kwoty, min. 10 PLN

8.

Wystawienie protokołu różnicy kasowej potwierdzającego stwierdzenie takiej różnicy

20 PLN

9.

Opłata za nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej

pozostałe waluty (tylko banknoty)

3.

Inne czynności

LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Za wydanie klucza do drzwiczek wrzutni skarbca nocnego Banku

2.

1% równowartości kwoty

Wypłata nieawizowana

Stawka opłaty / prowizji
50 PLN
Dodatkowe 0,5% do opłaty za
wypłatę awizowaną

X. INTERNATIONAL DESK
LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Wsparcie International Desk przy otwarciu rachunku

2.

Wsparcie International Desk (opłata miesięczna)

Stawka opłaty / prowizji
1000 PLN
50 PLN

XI. PRODUKTY DEPOZYTOWE
LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Lokata O/N – Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna pobierana od każdego rachunku)

Stawka opłaty / prowizji
50 PLN
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XII. USŁUGA CASH POOLING
LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Opłata implementacyjna

Stawka opłaty / prowizji

2.

Opłata miesięczna

3.

Modyfikacja usługi

4.

Miesięczna opłata za raporty/rozliczenia odsetkowe

Według umowy

XIII. POZOSTAŁE OPŁATY
LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Wygenerowanie wyciągu lub zestawienie obrotów na jednym rachunku bankowym

Stawka opłaty / prowizji
100 PLN

2.

Ustanowienie lub zniesienie blokady rachunku na wniosek klienta

100 PLN

3.

Potwierdzenie zgodności danych dla audytorów Posiadaczy rachunków oraz innych instytucji finansowych

100 PLN

4.

Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym dla banków stron umów kredytowych

100 PLN

5.

Opłata za przyjęcie do realizacji zajęcia egzekucyjnego/ zabezpieczającego

200 PLN

6.

Opłata za realizację zajęcia egzekucyjnego

20 PLN

7.

Sporządzenie opinii o sytuacji finansowej przedsiębiorcy

300 PLN

8.

Sporządzenie opinii o danych Posiadaczy rachunków dla audytorów i innych instytucji finansowych

min. 300 PLN, maks. 600 PLN

9.

Zaświadczenie dot. użytkowników bankowości elektronicznej

min. 200 PLN, maks. 300 PLN

10.

Inne pisemne zaświadczenia nie wymienione w niniejszej taryfie

11.

Złożenie w Banku pełnomocnictwa/jego zmiany/odwołania

13.

Przygotowanie pozostałych niestandardowych dokumentów (odpisy, zestawienia, potwierdzenia, dokumenty księgowe
itp.), nieprzewidzianych w niniejszej taryfie
Zmiana karty wzorów podpisów do rachunku / Karty dysponowania rachunkami

14.

Przygotowanie aneksu (na wniosek Klienta) do umowy produktowej

12.

100 PLN
20 PLN
min. 200 PLN, maks. 600 PLN
100 PLN
200 PLN

XIV. OPERACJE CZEKOWE
LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego (od każdego czeku)

Stawka opłaty / prowizji

2.

Za inkaso czeku rozrachunkowego lub gotówkowego (opłatę pobiera się za przyjęcie czeku do inkasa)
Za inkaso czeku w obrocie zagranicznym (prowizję pobiera się w chwili przyjęcia czeku)

3.

Dodatkowo przy inkasie czeków w obrocie zagranicznym opłata z tytułu opłat i prowizji banków pośredniczących w
realizacji inkaso

4.

Skup czeków bankierskich wystawionych przez banki posiadające rachunek LORO w Banku – czeki w PLN

5.

Skup czeków bankierskich wystawionych przez banki posiadające rachunek LORO w Banku – czeki w walutach obcych

6.

Odmowa zapłaty za czek w obrocie zagranicznym (np. czek bez pokrycia)

7.

Z tytułu przyjęcia zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych oraz dokonania zastrzeżenia w oddziałach Banku

8.

Za wydanie książeczki czekowej (czeki w obrocie krajowym; 1 – 50 szt. czeków)

50 PLN
50 PLN
0,5% kwoty czeku,
min. 100 PLN, maks. 400 PLN
do wysokości faktycznego
obciążenia z kwoty czeku przez
banki pośredniczące
50 PLN
0,5% kwoty czeku,
min. 50 PLN, maks. 200 PLN
według faktycznie poniesionych
kosztów min. 100 PLN
50 PLN
50 PLN

XV. OPERACJE DOKUMENTOWE
1.
LP.

Akredytywa dokumentowa własna (importowa i krajowa)

Tytuł opłaty / prowizji

Stawka opłaty / prowizji

2.

Udostępnienie / odnowienie / podwyższenie linii akredytyw
(za bieżący okres udostępnienia linii odnawialnej lub za okres ważności linii nieodnawialnej)
Zmiana pozostałych warunków linii akredytyw (za każdy aneks do umowy)

3.

Wystawienie preawizo akredytywy

4.

Przygotowanie projektu
akredytywy

1.

na podstawie zlecenia otwarcia akredytywy
na podstawie niepełnego zlecenia otwarcia akredytyw lub dokumentów handlowych

5.

Otwarcie akredytywy

z góry za cały okres ważności

6.

Otwarcie akredytywy
standby

z góry za cały okres ważności

1% min. 500 PLN
300 PLN
300 PLN
200 PLN
400 PLN
0,3% maksymalnej kwoty
akredytywy, min. 300 PLN za
każdy rozpoczęty 3 miesięczny
okres ważności
0,15% miesięcznie, min. 100 PLN
miesięcznie
200 PLN

każdorazowo
dodatkowo w przypadku zmiany dot. podwyższenia kwoty lub przedłużenia terminu
jak za otwarcie
ważności
Uwaga! Prezentacja dokumentów powyżej opłaconego 3 miesięcznego okresu ważności akredytywy lub przekraczająca saldo akredytywy traktowana jest jako
zmiana warunków akredytywy
Realizacja akredytywy (w
0,2% kwoty należnej do wypłaty,
8.
tym płatności / badanie
w tym koszty rozliczenia (za każdy komplet dokumentów)
min. 300 PLN
dokumentów)
7.

Zmiana warunków
akredytywy
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9.

Pilna realizacja akredytywy
(w tym płatność/badanie
dokumentów)

10.
11.

Zlecenie poza systemem BiznesPl@net
Prezentacja niezgodna z warunkami akredytywy (pobierana od beneficjenta akredytywy)

12.

Odroczenie płatności (za każdy rozpoczęty miesiąc odroczenia wskazany w akredytywie)

dodatkowa prowizja za przyspieszenie badania dokumentów
(w ciągu 24 godzin od przyjęcia dyspozycji

200 PLN
100 PLN
150 USD/110 EUR/450 PLN
0,1% miesięcznie od kwoty
odroczonej płatności min. 100
PLN (minimum dotyczy każdego
rozpoczętego 1 miesięcznego
okresu odroczenia)

Unieważnienie złożonego zlecenia (przed wykonaniem przez Bank)
13.

Anulowanie akredytywy lub niewykorzystanie akredytywy

300 PLN

Zmiana warunków zabezpieczenia akredytywy
14.

Konsultowanie na życzenie Klienta postanowień umów handlowych, struktur transakcji / finansowania/ zabezpieczania

15.

Cesja praw na odbiór towaru lub indos bankowy na dokumentach

16.

Wydanie prezentacji w ramach akredytywy

2.

do negocjacji, min. 1500 PLN
200 PLN
50 PLN w obrocie krajowym
200 PLN w obrocie zagranicznym

Akredytywa dokumentowa obca (eksportowa i krajowa)

LP.

Tytuł opłaty / prowizji

Stawka opłaty / prowizji

1.

Awizowanie akredytywy beneficjentowi

300 PLN

2.

Preawizo akredytywy

250 PLN

3.

Przygotowanie projektu akredytywy (za każdy projekt)

4.

Potwierdzenie akredytywy

5.

Przeniesienie akredytywy na beneficjenta wtórnego

6.

Realizacja akredytywy (w tym płatność/badanie dokumentów)

7.

Realizacja akredytywy niepotwierdzonej (w tym płatność)

8.

Awizacja zmiany

9.

Odroczenie płatności

każdorazowo
dodatkowo w przypadku podwyższenia kwoty lub przedłużenia terminu ważności
akredytywy potwierdzonej
akredytywa potwierdzona
akredytywa niepotwierdzona (za każdy rozpoczęty miesiąc odroczenia wskazany w
akredytywie w odniesieniu do każdego kompletu dokumentów)

400 PLN
stawka ustalana indywidualnie w
zależności od ryzyka kraju i
banku otwierającego
0,3% maksymalnej kwoty
przeniesionej akredytywy, min.
600 PLN
0,2% kwoty należnej do wypłaty
z tytułu badanych dokumentów,
min. 300 PLN
0,2% kwoty należnej do wypłaty,
min. 300 PLN
150 PLN
stawka ustalana indywidualnie w
zależności od ryzyka kraju i
banku otwierającego
stawka ustalana indywidualnie
100 PLN

10.

Prezentacja niezgodna z warunkami akredytywy

200 PLN

11.

Wstępne sprawdzenie prezentacji w ramach akredytywy

200 PLN

12.

Anulowanie akredytywy

13.

Prowizja za niewykorzystanie akredytywy (spisanie)

14.

Przelew otrzymanej należności do innego banku

15.

Awizowanie akredytywy do innego banku

16.

Dyspozycja przekazania wpływu należności z akredytywy na rzecz innego podmiotu

17.

Konsultowanie na życzenie Klienta postanowień umów handlowych, struktur transakcji / finansowania/ zabezpieczania

18.

Cesja praw na odbiór towaru lub indos bankowy na dokumentach

19.

Wydanie prezentacji w ramach akredytywy

3.
LP.

500 PLN
do negocjacji, min. 1500 PLN
200 PLN
50 PLN w obrocie krajowym
200 PLN w obrocie zagranicznym

Inkaso dokumentowe i finansowe przychodzące (importowe i krajowe)

Tytuł opłaty / prowizji

2.

Wydanie dokumentów za płatność lub za akcept traty lub za wystawienie dokumentów finansowych (w tym późniejsze
wydanie dokumentów finansowych)
Zmiana warunków inkasa, reklamacje, wyjaśnienia, monity

3.

Protest weksli

4.

Realizacja zlecenia inkasa dokumentowego importowego oraz związane z nią czynności reklamacyjne i inne

5.

Odesłanie nieprzyjętych dokumentów na koszt nadawcy

6.

Cesja praw na odbiór towaru lub indos bankowy na dokumentach

7.

Wydanie inkasa Płatnikowi

1.

300 PLN

Stawka opłaty / prowizji
0,2% kwoty inkasa,
min. 300 PLN, maks. 600 PLN
100 PLN
według faktycznie poniesionych
kosztów
+ 450 PLN
opłaty jak za przelew
zagraniczny
150 USD
200 PLN
50 PLN w obrocie krajowym
200 PLN w obrocie zagranicznym
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4.

Inkaso dokumentowe i finansowe wychodzące (eksportowe i krajowe)

LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Przyjęcie zlecenia i dokumentów

2.

Zmiana warunków inkasa, reklamacje, wyjaśnienia, monity

200 PLN

3.

Cesja praw na odbiór towaru lub indos bankowy na dokumentach

200 PLN

3.

Wpływ z tytułu inkasa

4.

Wydanie inkasa bankowi Płatnika

Stawka opłaty / prowizji
0,2% kwoty inkasa,
min. 300 PLN, maks. 600 PLN

50 PLN
50 PLN w obrocie krajowym
200 PLN w obrocie zagranicznym

XVI. GWARANCJE
1.

Gwarancje obce

LP.

Tytuł opłaty / prowizji

Stawka opłaty / prowizji

1.

Awizowanie gwarancji

300 PLN

2.

Awizacja zmiany

250 PLN

3.

Potwierdzenie autentyczności gwarancji

250 PLN

4.

Obsługa roszczenia

500 PLN

5.

Obsługa innej komunikacji związanej z gwarancją

300 PLN

2.

Gwarancje własne i gwarancje wystawiane w ramach kontr gwarancji

LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Udostępnienie / odnowienie / podwyższenie linii gwarancji
(Za bieżący okres udostępnienia linii odnawialnej lub za okres ważności linii nieodnawialnej)

2.

Zmiana pozostałych warunków linii gwarancji (za każdy aneks do umowy)

Stawka opłaty / prowizji
1% min. 500 PLN
300 PLN
50 PLN (w kraju)
200 PLN (za granicą)
0,15% miesięcznie, min. 100 PLN

3.

Opłata manipulacyjna za wydanie gwarancji / zmiany

4.

Prowizja od gwarancji (wystawienie / podwyższenie)
(Pobierana jest co miesiąc z góry, od dnia wystawienia do dnia wygaśnięcia)

5.

Zmiana pozostałych warunków gwarancji (w tym przedłużenie terminu ważności, za każdy aneks do gwarancji)

200 PLN

6.

Obsługa roszczenia

500 PLN

7.

Czynności związane z przeniesieniem wierzytelności z gwarancji (cesja)

500 PLN

8.

Wystawienie gwarancji na wzorze klienta zaakceptowanym przez Bank

9.

Przygotowanie projektu gwarancji

10.

Wycofanie zlecenia wystawienia gwarancji lub aneksu do gwarancji

11.

Zlecenie poza systemem BiznesPl@net

12.

Konsultowanie na życzenie Klienta postanowień umów handlowych, struktur transakcji/ finansowania / zabezpieczenia

200 PLN
100 PLN
do negocjacji, min. 1500 PLN

XVII. KREDYTY
1.

Opłaty z tytułu kredytów

LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Prowizja administracyjna (zgodnie z definicją Regulaminu czynności kredytowych i zabezpieczających dla klientów
bankowości korporacyjnej)

2.

Inne prowizje i opłaty opisane w dokumentacji kredytowej

2.

Stawka opłaty / prowizji
0,075% kwartalnie
Ustalane indywidualnie

Inne czynności bankowe związane z obsługą kredytów oraz pożyczek, w tym związane z zabezpieczeniem transakcji kredytowych
(z wyłączeniem kredytów preferencyjnych)

LP.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów

min. 300 PLN

2.

Wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu

min. 100 PLN

3.

Wydanie promesy zwolnienia zabezpieczeń pod warunkiem spłaty kredytu

min. 300 PLN

4.

Zmiana harmonogramu spłat nie związana ze zmianą okresu kredytowania

min. 100 PLN

5.

Sporządzenie na wniosek klienta oceny zdolności kredytowej

min. 1000 PLN

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sporządzenie i wysłanie do kredytobiorcy informacji o zaległości w spłacie z tytułu należnych kwot (tj. kapitału,
odsetek, prowizji i opłat oraz innych kosztów) z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty – za każde wysłane wezwanie
Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, ustanawiania zabezpieczenia w postaci hipoteki (od każdego złożonego do sądu
wniosku)
Opłata za ustanowienie przez Bank w imieniu Klienta zabezpieczenia oraz pozostałe czynności przygotowawcze
Opłata za sporządzenie odpisu umowy kredytu, poszukiwanie w archiwum i wydanie kopii dokumentów i umów
zawartych w Banku
Opłata za wystawienie zgody/warunkowej zgody na bezciężarowe zwolnienie z obciążenia hipotecznego
lokalu/nieruchomości
Opłata za nieterminowe dostarczenie przez Klienta dokumentów do monitoringu

Stawka opłaty / prowizji

min. 100 PLN
min. 200 PLN
min. 200 PLN
min. 100 PLN
min. 50 PLN
2500 PLN
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XVIII. PRODUKTY W OBSŁUDZE*
Oferta w obsłudze - dotyczy klientów Segmentu Dużych Przedsiębiorstw, którzy zawarli z Bankiem umowę kompleksową o prowadzenie rachunków bankowych, korzystanie z systemów
bankowości elektronicznej oraz świadczenie innych usług bankowych od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 10 listopada 2016 r. oraz klientów obsługiwanych przez dniem połączenia przez
oddziały Bank BGŻ S.A.

LP.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Rozdział
Rachunki bankowe (bieżące i
pomocnicze)
Transakcje Bezgotówkowe Przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego/reklamacyjnego gdy
przyczyna reklamacji nie leży po stronie
Banku
Transakcje Bezgotówkowe Przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego/reklamacyjnego gdy
przyczyna reklamacji nie leży po stronie
Banku:
Transakcje Bezgotówkowe - Zlecenia
stałe
Transakcje Bezgotówkowe - Zlecenia
stałe
Transakcje Bezgotówkowe - Zlecenia
stałe
Transakcje Bezgotówkowe - Zlecenia
stałe
Transakcje Gotówkowe - Wpłaty
gotówkowe (stawki prowizji naliczane są
od kwoty wpłaty)
Transakcje Gotówkowe - Wpłaty
gotówkowe (stawki prowizji naliczane są
od kwoty wpłaty)
Transakcje Gotówkowe - Wpłaty
gotówkowe (stawki prowizji naliczane są
od kwoty wpłaty)
Transakcje Gotówkowe - Wypłaty
gotówkowe (stawki prowizji naliczane są
od kwoty wpłaty)
Transakcje Gotówkowe - Pozostałe
usługi
Produkty Depozytowe - Lokaty
terminowe
Produkty Depozytowe - Lokaty
terminowe

Tytuł opłaty / prowizji

Stawka opłaty /
prowizji

Prowadzenie rachunku pomocniczego w złotych lub walutach wymienialnych oraz rachunku
dotacyjnego w złotych (opłata miesięczna)

50 PLN

Korekta danych lub anulowanie (odwołanie) przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy
(jeżeli jest to możliwe) po jego otrzymaniu przez Bank a przed wysłaniem komunikatu
płatniczego do systemów rozliczeniowych - Przelewy krajowe w PLN - BiznesPl@net

10 PLN

Korekta danych lub anulowanie (odwołanie) przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy
(jeżeli jest to możliwe) po jego otrzymaniu przez Bank a przed wysłaniem komunikatu
płatniczego do systemów rozliczeniowych - Przelewy zagraniczne w walutach obcych lub PLN
oraz przelewy krajowe w walucie obcej - Multicash

20 PLN

Zdefiniowanie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego z rachunku w formie elektronicznej

0 PLN

Zdefiniowanie/zmiana/ odwołanie zlecenia stałego z rachunku w formie papierowej

0 PLN

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku

0 PLN

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku

3 PLN

Wpłata w bilonie powyżej 100 szt. bilonu naliczana od wartości wpłaty w bilonie pobierana
wraz z prowizją od wpłaty gotówkowej - otwartej

0,5%, min. 4 PLN

Wpłata w bilonie powyżej 100 szt. bilonu naliczana od wartości wpłaty w bilonie pobierana
wraz z prowizją od wpłaty gotówkowej - zamkniętej

ustalana
indywidualnie

Każdorazowe przekroczenie ustalonego Limitu Dziennego Wpłat Zamkniętych

200 PLN

Brak zgłoszenia wypłaty w kwocie wymagającej awizowania

60 PLN
ustalana
indywidualnie

Konwojowanie wartości pieniężnych
Otwarcie i prowadzenie rachunku

0 PLN

Przelew środków lub odsetek z lokaty w złotych na rachunek w innym banku

5 PLN

15.

Produkty Depozytowe - Lokaty
terminowe

Przelew środków lub odsetek z lokaty walutowej na rachunek w innym banku

Zgodnie z Przelew
zagraniczny w
walutach obcych i PLN
oraz przelew krajowy
w walutach obcych

16.

Produkty Depozytowe - Lokaty
terminowe

Udzielenie pisemnej informacji o saldzie rachunku

17.

Inne czynności w obrocie krajowym

18.

Inne czynności w obrocie krajowym

19.

Inne czynności w obrocie krajowym

14.

Wypłata na podstawie czeku przyjętego do inkasa wystawionego przez inny bank
Uwaga: dotyczy wypłaty kwoty czeku w formie gotówkowej i bezgotówkowej
Za wydanie klucza do drzwiczek wrzutni skarbca nocnego Banku w przypadku utraty
poprzedniego lub niezwrócenie na żądanie Banku

25 PLN
0,5% kwoty, min. 12 zł
300 PLN

Za wydanie klucza do drzwiczek wrzutni skarbca nocnego sortowni zewnętrznej

80 PLN

Przechowywanie depozytu rzeczowego na zlecenie Klienta Banku (opłata miesięczna)
Uwaga 1: Opłatę pobiera się od każdego złożonego depozytu
Uwaga 2: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty
Prowadzenie jednego rachunku bankowego w złotych
Prowadzenie jednego rachunku lokacyjnego w złotych
Użytkowanie systemu bankowości internetowej (wydanie i użytkowanie do 3 tokenów)
Wydanie oraz użytkowanie jednej karty debetowej w ramach rachunku bankowego w złotych
Prowadzenie każdego kolejnego rachunku bankowego w złotych lub w walutach wymienialnych
(opłata miesięczna)

20.

Przechowywanie depozytu rzeczowego
na zlecenie Klienta Banku

21.

Plan prowizyjny e-Biznes Lider Prestiż

22.

Plan prowizyjny e-Biznes Lider Prestiż

23.

Plan prowizyjny e-Biznes Lider Prestiż

Przelew w obrocie krajowym składany za pośrednictwem systemu BiznesPl@net

24.

Plan prowizyjny e-Biznes Lider Prestiż

Przelew złotowy i walutowy w formie elektronicznej na rachunek własny w Banku

0 PLN

25.

Plan prowizyjny e-Biznes Lider Prestiż

Przelew w obrocie krajowym w złotych składany w Oddziale Banku

25 PLN

26.

Plan prowizyjny e-Biznes Lider Prestiż

Wpłaty gotówkowe w formie otwartej w złotych (stawka prowizji naliczana jest od kwoty
wpłaty)

0,5%, min. 10 PLN

27.

Plan prowizyjny e-Biznes Lider Prestiż

Wypłata gotówkowa w formie otwartej (stawka prowizji naliczana jest od kwoty wypłaty)

0,5%, min. 10 PLN

Plan prowizyjny Agro Lider Prestiż pakiet wyłącznie dla osób
prowadzących działalność wytwórczą w
rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Prestiż pakiet wyłącznie dla osób

Prowadzenie jednego rachunku bankowego w złotych
Prowadzenie jednego rachunku lokacyjnego w złotych
Użytkowanie systemu bankowości internetowej ( wydanie i użytkowanie 1 tokena)
Wydanie oraz użytkowanie jednej karty debetowej w ramach rachunku bankowego w złotych
Prowadzenie każdego kolejnego rachunku bankowego w złotych lub w walutach wymienialnych
(opłata miesięczna)

28.

29.

100 PLN

20 PLN

20 PLN
0,9 PLN
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

prowadzących działalność wytwórczą w
rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Prestiż pakiet wyłącznie dla osób
prowadzących działalność wytwórczą w
rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Prestiż pakiet wyłącznie dla osób
prowadzących działalność wytwórczą w
rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Prestiż pakiet wyłącznie dla osób
prowadzących działalność wytwórczą w
rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Prestiż pakiet wyłącznie dla osób
prowadzących działalność wytwórczą w
rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Prestiż pakiet wyłącznie dla osób
prowadzących działalność wytwórczą w
rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Prestiż pakiet wyłącznie dla osób
prowadzących działalność wytwórczą w
rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Prestiż pakiet wyłącznie dla osób
prowadzących działalność wytwórczą w
rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Plus - pakiet
wyłącznie dla osób prowadzących
działalność wytwórczą w rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Plus - pakiet
wyłącznie dla osób prowadzących
działalność wytwórczą w rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Plus - pakiet
wyłącznie dla osób prowadzących
działalność wytwórczą w rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Plus - pakiet
wyłącznie dla osób prowadzących
działalność wytwórczą w rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Plus - pakiet
wyłącznie dla osób prowadzących
działalność wytwórczą w rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Plus - pakiet
wyłącznie dla osób prowadzących
działalność wytwórczą w rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Plus - pakiet
wyłącznie dla osób prowadzących
działalność wytwórczą w rolnictwie
Plan prowizyjny Agro Lider Plus - pakiet
wyłącznie dla osób prowadzących
działalność wytwórczą w rolnictwie

Przelew w obrocie krajowym składany za pośrednictwem systemu BiznesPl@net

1,5 PLN

Przelew złotowy i walutowy w formie elektronicznej na rachunek własny w Banku

0 PLN

Przelew w obrocie krajowym w złotych składany w Oddziale Banku (na rachunek w Banku /na
rachunek w innym banku)

7 PLN

Wpłata gotówkowa w formie otwartej w złotych

0 PLN

Wypłata gotówkowa w formie otwartej w złotych

0 PLN

Wypłaty z bankomatów w kraju

0 PLN

Sprawdzanie salda w bankomatach w kraju

0 PLN

Prowadzenie jednego rachunku bankowego w złotych
Prowadzenie jednego rachunku lokacyjnego w złotych
Użytkowanie systemu bankowości internetowej (wydanie i użytkowanie 1 tokena)
Wydanie oraz użytkowanie jednej karty debetowej w ramach rachunku bankowego w złotych

10 PLN
(łączna opłata
miesięczna)

Przelew w obrocie krajowym składany za pośrednictwem systemu BiznesPl@net/ Centrum
Telefonicznego

0 PLN

Przelew złotowy i walutowy w formie elektronicznej na rachunek własny w Banku

0 PLN

Przelew w obrocie krajowym w złotych składany w Oddziale Banku (na rachunek w Banku /na
rachunek w innym banku)

6 PLN

Wpłata gotówkowa w formie otwartej w złotych

0 PLN

Wypłata gotówkowa w formie otwartej

0 PLN

Wypłaty z bankomatów w kraju

0 PLN

Sprawdzanie salda w bankomatach w kraju

0 PLN

Rachunki lokacyjne Agro Eskalacja i Biznes Eskalacja
Otwarcie i prowadzenie rachunku
45.

bez opłaty

Przelew wierzytelności z rachunku
(opłata pobierana w przypadku dokonywania cesji na inną osobę fizyczną lub prawną)
Wpłata gotówkowa na rachunek

33 PLN
0,5%, min. 5 PLN

Realizacja każdego przelewu z rachunku lokacyjnego Agro Eskalacja

10 PLN

Realizacja każdego przelewu z rachunku lokacyjnego Biznes Eskalacja

25 PLN

* Za czynności niewymienione w niniejszym Rozdziale pobierane są prowizje i opłaty w wysokościach określonych w pozostałych Działach
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